Verhuizen met IBS Verhuizingen
Verhuiswagen

Indien mogelijk een plaats vrijhouden voor verhuiswagen,als het kan samen met de buren.
Uw verhuizer heeft ook afzetlint voor u (De verhuiswagen is 14 meter lang met laadklep open)

Vergunningen

Vragen bij gemeente of stadsdeelraad of er een vergunning nodig is. Dit kan Uw verhuizer ook voor u regelen

Kledingboxen

Verhuizer neemt tijdens de verhuizing 4 kledingboxen mee en pakt deze in en uit
U kunt ook kledingboxen van karton huren voor langere periode (vooraf melden)

Schilderijboxen

Schilderijen aan muur laten hangen,deze pakt u verhuizer in en uit ,wij hebben hiervoor speciale inpakmaterialen

Lampen

Lampen demonteren lampenkappen eraf halen ook glazen kapjes (lampen en gordijnen afhalen vallen onder vakwerk)

Klokken

Gewoon laten hangen u verhuizer heeft hier de juiste ervaring en opleiding voor (valt onder vakwerk)

Kasten

Kasten niet op slot doen ,geen plakband gebruiken sleutel in handbagage (alles word door ons geseald)

Planten

Planten verpakken in open verhuisdoos ,inpakpapier op bodem leggen i.v.m. aarde of water (de doos word geseald)

Wasmachine

Water aftappen trommel vastzetten en elektra en slangen loshalen (loshalen door ons is vakwerk)

Condensdroger
Waterbak leeg laten lopen (stroom loshalen)

IJskast/Vriezer

Spullen uit koelkast inpakken tijdens verhuizing in koelbox of verhuisdoos

Magnetron

Alles uit magnetron inpakken

Schuur

Alles duidelijk klaarzetten en eventueel van een etiket voorzien

Fietsen

Niet op slot zetten

Zelf demonteren

Geen schroeven en bouten op meubels plakken of binden (deurgrepen verwijderen en alle scherpe uitsteeksels)

Nieuwe huis

Er moet iemand in de buurt zijn van de verhuisauto of in huis om aanwijzingen te geven waar alles komt te staan hoe
meer u stickers gebruikt des te minder zullen de verhuizers het aan u vragen. Maak eventueel een tekening per kamer
en plak deze op de deur

Vieze voeten

U verhuizer heeft altijd inlooptapijt bij zich ,eventueel ook traptrede bescherming (vooraf melden)
Geen plastic of karton op trap of vloer doen (de verhuizers hebben een binnenploeg en een buitenploeg dus geen
inloopvuil)

Electra gas en water

Mogen wij wel loshalen maar niet aansluiten (loshalen valt onder vakwerk)

Vakwerk

Vakwerk uren zijn de uren die uw verhuizer extra maakt tijdens de verhuizing zoals kasten
de/monteren en in en uitpakken van verhuisdozen.1 vakuur kost 38,- per uur/per man incl. BTW

Gasflessen en gevaarlijke stoffen
Mogen wij niet meenemen

Verhuizen met IBS Verhuizingen
Huisdieren

Dieren mogen niet mee in verhuisauto en kunnen niet los lopen tijdens verhuizing

Planten uit de tuin

Verpakken in vuilniszakken

Verpakken laatste spullen

U verhuizer kan op de verhuisdag ook inpakken,dit valt onder vakwerk (dag vooraf melden)

Niet mee

Sticker erop plakken met *niet mee*of een kruis

Spullen voor het goed of kringloop

Kunnen wij ook meenemen en afleveren (vooraf melden) meubels moeten in redelijke staat zijn.

Grof vuil

Kunnen wij in overleg voor u afvoeren of aan de straat zetten

Wegwerkzaamheden

Mocht u in een nieuwbouwwijk komen te wonen waar de straat nog niet klaar is neem dan contact op met de uitvoerder
van het straatwerk wanneer u het beste kan verhuizen Is u huis heel slecht te bereiken dan worden hier extra kosten
voor berekent

Onduidelijkheid over verhuisdatum

Wilt u controleren of uw verhuizing gepland is bij ons dan kunt u gewoon even bellen met ons kantoor ,u kunt dan
meteen doorgeven of er wijzigingen zijn in uw verhuizing zoals extra de/montage of dat we extra kledingboxen of
verhuisdozen moeten meenemen

Begintijd van de verhuizing

Onze verhuisploeg probeert altijd om 08.00 bij u te zijn. Helaas door files en ander oponthoud is het mogelijk dat we iets
later bij u aanwezig zijn.

Brandblussers en EHBO verbandkist

De verhuiswagen beschikt over 2 brandblussers en een grote EHBO koffer Deze worden elk jaar gekeurd
De verhuizers hebben een opleiding in EHBO gevolgd

Gereedschap
Uw verhuizer heeft voldoende gereedschap bij zich tijdens de verhuizing. Vraag het gerust aan de verhuizer als u iets
nodig heeft

Betaling

U krijgt een paar dagen na de verhuizing een nota opgetuurd voor de verhuisprijs en de eventuele extra werkzaamheden
zoals vakwerk

Schade

Heeft u schade aan iets meld dit dan meteen aan de verhuizer hij zal een vergoeding voorstellen of het meubel
meenemen voor reparatie. De schade hoort schriftelijk vermeld te worden voor de verzekering .Uw eigen risico is 50,-

Sealen van meubels

Omdat u meubels geseald worden met dekens zijn ze vaak moeilijk te herkennen het slimste is om op het meubel ook
een sticker te plakken .De verhuizer zal de sticker dan mee sealen op een zichtbare plaats

Gasfornuis

Pak de losse onderdelen van het gasfornuis ook in een verhuisdoos zoals de gaspitten en de pannendragers de
ovenspullen mogen blijven zitten mits ze geen schade kunnen maken

Kasten voorbereiden

Verwijder losse planken en plankendragers. (Uw verhuizer kan dit ook voor u doen maar het valt dan onder vakwerk).
Kasten en lades moeten altijd leeg zijn omdat het meubel niet altijd rechtop vervoerd kan worden .

Ladderlift en opbouwlift

Onze verhuislift kan tot de achtste verdieping komen (26 meter) en een gewicht van 400 kg omhoog liften
De opbouwlift kan tot de derde verdieping en een gewicht van 200 kg omhoog liften.

